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पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्या पवपवध रुग्णाियािंमध्ये हिं गामी पध्दतीने तात्परु त्या स्वरुपाची पदे
दरमहा एकत्रित मानधनावर भरणेबाबत. .

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय पवभागातगंत पवपवध रुग्णाियािंकररता दरमहा एकत्रित

मानधनावर खािी तक्त्यात नमद
ू केिेिी पदे व वेळोवेळी ररक्तत होणारी पदे हिं गामी स्वरुपात ६ महहने कािावधीकररता
नेमावयाची आहे त. सद्यस्स्ितीत ररक्तत असिेल्या पदािंचे
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बी.ए.एम.एस./एम.बी.बी.एस उ्तीणह

८
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१
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ु ावळे दवाखाना, पन
ु ावळे

१
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३
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ननवासी

वैद्यकीय

अचधकारी

एम.बी.बी.एस.व

वैद्यकीय

अचधकारी

तातडीक सेवा

तज्ञ वैद्यकीय अचधकारी
एम.बी.बी.एस.

एम.बी.बी.एस.

व पदपवका

रे डडओिॉजिस्ट

व पदवी

र.रु.१५०००/-

र.रु.१५०००/-

र.रु.२५०००/-

र.रु.३५०००/-

र.रु.५००००/-

र.रु.५००००/-

३ ते ५ र.रु.१७०००/-

र.रु.१७०००/-

र.रु.३००००/-

र.रु.४००००/-

र.रु.५५०००/-

र.रु.५५०००/-

५

र.रु.२००००/-

र.रु.३५०००/-

र.रु.४५०००/-

र.रु.६००००/-

र.रु.६००००/-

वषाहपेक्षा
कमी
वषह

वषाहपेक्षा

र.रु.२००००/-

िास्त
टटप1.
2.
3.
4.
5.

मानधनावरीि नेमणक
ह णे ता्परु ्या हिं गामी स्वरुपाच्या आहे त. ्यामळ
ु ा पण
ु प
ु े अिहदारास कोण्याही कायमपदी
नेमणक
ु ीचा हक्तक राहणार नाही.

ज्या हदवशी मनपास सदर पदाची आवकयकता नसेि ्यावेळी कोण्याही नोहटशीलशवाय ्यािंच्या

मानधनावरीि सेवा सिंपष्ु टात आणण्यात येतीि.

मि
ु ाखतीस येण्याकरीता उमेदवारास कोण्याही प्रकारचा प्रवासभ्ता हदिा िाणार नाही.

उपरोक्तत पदािंना पवहहत केिेनस
ु ार तसेच शैक्षणणक अहहता व कामाच्या अनभ
ु वानस
ु ार मानधन अदा केिे िाईि.
सवह उमेदवारािंनी मि
ु ाखतीसाठी उपस्स्ित राहताना शैक्षणणक अहहता, िातीचे प्रमाणपि, व अनभ
ु वाबाबतच्या

आवकयक ्या कागदपिािंच्या मळ
ु प्रती व साक्षािंफकत केिेल्या प्रती उदा- गण
ु पत्रिका(माकहशीट), सटीिीकेट, इतर
सादर करणे बिंधनकारक आहे .

6.
7.

8.

ननवड केिेल्या उमेदवारािंना मनपाने ठरवन
ु हदिेल्या अटी शतीनस
ु ार कामकाि करणे बिंधनकारक राहहि.
सदर पदािंना महाराष्र आरक्षण कायदा २००४ नस
ु ार मागासवगीयािंचे आरक्षण िागु राहीि.

आरक्षणानस
ु ार उमेदवार उपिब्ध न झािेस सवहसाधारण प्रवगाहतीि उमेदवारािंची नेमणक
ु करणेत येईि.

मख्
ु य अटी खािीि प्रमाणे राहतीि

िनरि डयट
ु ी वैद्यफकय अचधकारी पदावरीि उमेदवारािंना रोि फकमान आठ तास डयट
ु ी करावी िागेि.
तसेच आठवडयातन
ु दोन हदवस ऑन कॉि डयट
ु ी करावी िागेि.



तज्ञ डॉक्तटरािंना दररोि स. 9-2 या वेळेत ओ.पी.डी व रुग्णाियाचे कामकाि करणे बिंधनकारक राहहि.
तसेच दररोि इमरिन्सी ऑनकॉि डयट
ु ी करावी िागेि.




मनपा रुग्णाियाचे पररसरात वास्तव्य करणा-या तज्ञ वैद्यफकय अचधका-यािंना प्राधान्य दे ण्यात येईि.
उमेदवारािंना रुग्णाियीन कामकािाच्या वेळा पाळणे बिंधनकारक राहीि. ्यामध्ये कोणतीही सवित

अनज्ञ
ु ेय नाही.



उमेदवारािंची नेमणक
िं र बायोमेहरक पध्दतीने हिेरी नोंदपवणे बिंधनकारक राहीि.
ु झािेनत

उमेदवारािंना मि
ु ाखतीच्या वेळेस िाहीरातीसोबत असिेल्या िॉमहमध्ये कामकािाच्या रुग्णाियाच्या

पसिंतीक्रम द्यावा िागेि. पसिंतीनस
ु ार रुग्णाियात नेमणक
ु दे णेचा अचधकार मा. आयक्त
ु तािंचा राहीि.


उमेदवारािंना वयाची अट िागु राहणार नाही.

तरी इच्छुक उमेदवारािंनी

दर सोमवारी दप
ु ारी 3.00 वािता

मा. आयक्त
ु त, पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका,

पपिंपरी- 411 018 यािंचे कक्षात मि
ु ाखती कररता (Walk In Interview)
प्रती व साक्षािंफकत केिेल्या प्रतीिंसह समक्ष उपस्स्ित रहावे.

अिह व

आवकयक ्या कागदपिािंच्या मळ
ु

ता.क. 1.मि
ु ाखतीच्या वेळी भरावयाच्या अिाहची प्रत ननम्नलिणखत वेबसाईटवर उपिब्ध आहे .

2. उमेदवारािंनी कागदपिे पडताळणीसाठी मि
ु ाखतीच्या १ तास अगोदर वैद्यकीय पवभागात
(दस
ु रा मििा), पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका भवन येिे हिर रहावे.

मि
ु ाखतीचे स्िळ-

मा.आयक्त
ु त कक्ष,

पपिं.चचिं.म.न.पा., पपिंपरी – 411 018.
िाहहरात क्रमािंक वेबसाईट –

www.pcmcindia.gov.in

वैद्य/१अ/कापव/906/2013
हद. 05/09/2013

सही/आयक्
ु त

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका,
पपिंपरी – 411 018

उमेदवाराने करावयाच्या अिााचा नमन
ु ा
प्रनत,
मा. आयक्
ु त

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका
पपिंपरी- 411 018

पवषय :मानधनावरीि ------------------------------------- या पदासाठी अिा.
महोदय,

सिंदलभहय

िाहहरातीनस
ु ार

मी

------------------------------------

हिं गामी

पध्दतीने

दरमहा

एकत्रित

मानधनावर --------------------------------------- या पदासाठी आवकयक ती अहहता धारण करीत असन
ू या पदासाठी ननवड
होण्याकररता पवहीत नमन्ु यातीि अिह सादर करीत आहे.
आडनाव

स्वत:चे नाव

वडीि/पतीचे

1) सिंपण
ू ह नाव :-------------------------------------------------------------------2) पिव्यवहाराचा प्ता :------------------------------------------------------------------------------------------------------मोबाईि क्र.------------3) िन्मतारीख :4)

लििंग :-

परु
ु ष

स्िी

5) महाराष्र मे्डकि/इिं्डयन मे्डकि कौस्न्सि क्डि नोंदणी क्रमािंक------------------------- हदनािंक :--------नत
ु नीकरण कािावधी----------------------------पयंत
6) िात -

प्रवगह -

7) अिहदाराने धारण केिेल्या शैक्षणणक अहहतच
े ा तपलशि :अ.क्र

शैक्षणणक अहाता

सिंस्था पवद्यापीठ

उत्तीणा वषा

लमळािेिे

टक्केवारी

एकुण गण
ु

8) तािंत्रिक व इतर अहहता तपलशि :---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

9)अनभ
ु वाचा तपलशि :अ.क्र

सिंस्थेचे नाव

सिंस्थेचा पत्ता दरु ध्वनीसह

पद

कािावधी

10)उमेदवाराचा बँक खाते तपलशि: अ) बँकेचे नाव व शाखा--------------------------------ब) बँक खाते क्रमािंक-----------------------------------

क) खातयाचा प्रकार-----------------------------------11)कामकािासाठी रुग्णाियाचा पसिंतीक्रम- 1.------------------------------2. -----------------------------3. ------------------------------

वर नमद
ु केिेिा तपलशि खरा व बरोबर असन
ू तयाबाबत आवकयक प्रमाणपिाच्या प्रमाणणत

प्रती सोबत िोडत आहे . मी असेही प्रमाणीत करतो /करते की,वर हदिेिी माहहती खोटी अगर चक
ू ीची
आढळून आल्यास या माहहतीच्या आधारे नोकरीवरून कमी करण्यास मी पाि राहीन, तसेच
माझ्यापवरूध्द कायदे शीर कारवाई केल्यास माझी कोणतीही तक्रार राहणार नाही.
स्थळ :-

अिादाराची सही

टदनािंक :-

सहपिे :- अिाहसोबत खािीि प्रमाणपिािंच्या प्रमाणणत सतयप्रती िोडणे आवकयक आहे
1. शैक्षणणक

व इतर अहहतच
े ी प्रमाणपि.

2. अनभ
ु वाचे प्रमाणपि.

3. महाराष्र मे्डकि/इिं्डयन मे्डकि कौस्न्सि क्डि नोंदणी प्रमाणपि
4. िात प्रमाणपि

5. आधार नोंदणी काडह झेरॉक्तस/ पोहोच पावती

